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Dr. N. 

Pokus o so~s~avný . výklad . §§ 15~3~ trestní novelly zák. čl. 
XXXVI. z r,okn 1908 a zákOtDla o soudech m,la,distvých čl. VII .. 

z roku 1913. 

§ 115: 

Návrh státního zástupce po skončeném vyhledávání. 

Sk'ončiv vyhledávání, předloží soudce mladistvých ' spisy, 
s'tátnímu zástupci ml;adistvýc:h ik návrhu. ,(§ 22 z. o. ml.) 

Zákon sice: mluví j'en o případu ' »nutných zatimních opaJt'ře
ní» v tomt'o smyslu (odst. 11. cit. §) ale z kontexu § 23. a z okloJfno
stí, že vyhledálvání' má 'V smyslu zcikolDla význarri vyšetřování, vy
svítá, že vůbec po sklončeném předběžném řízení třeba vyžá<dati' 
si návTh státnrho Z'á:sJtupce mladistvých, a,č soudce' není k němu ah-o 
solutně vázán. Smysl jeví se v tom, že k,dyž státní zástupce ode-o 
pře Izastoupení lohžaloby resp. od ní upustí, nemůž,el ovšem 'soud-:· 
oe !Sine actiore vydati žádné treS'tní rozhodnutí, ale tomu anr 
potom nebrání v použití pros.tředků, kteirými di'Sponuj,e' dle hlavy VL 
z. 'o. ml. v iÍ'r,estních Ipřípadech dětí a v zájmu ne zletilých mim'o' 
trestní skutek. 

Státní 'zá:st,upoe mlaJdistivýoh Ibuď 1. podá návrh na Jpotrestá-· 
n'í nebo 2. , odepře zastoupení obžaloby nebo od lolbžaloby upustí. 
(i§ 22. odst. 2.) , 

ad. 1. Pormální:ho obžalolVacího 'slpisu v řízení proti mladist
vým není ; vyžaduje Se jen návrh mla rplortrestání. 

ad ,2. Státní zástupoel mŮ'že odepříti ZJastourpení ob žaloby v 
případech určených v trlerstním řádu. Tedy hlavně není-li- dle jeho, 
přesvědčení oznámený čin trestným dle tre:sitního .zákOlna, neb o, 
nelze-li opatříti důka.zůk zdáJrnému výsledku řízení a mimo to 

. a) neměHi ' mla:distvý v dob'ě kdy čin 'byl spáchán , dosta-
' těčné rlolzumové a mravní vyspělosti, ,aby mohl Ibýti ' tresJt'án, 

ob) je-li spáGháný Č'in zc,ela Inepatrného významu a má-li stát-o 
ní zástupce :za to, že je 'v zá}mu budoucího a mrélivlllího výv,óje mla-
distvého 'žádoucno, aby trestní Hzení pro1tiněmu ne:bylo prov'elde
ni Ol • . (§ 22. z. o. ml.) 

, iZ týcihž · dúv'odu ,mů~,e ,s,táltní zá:sťulP,ce i JJěhem q.,a1.štho l řílZenf 

-po slkonČle,ní vyhledávání Od návrhu ll1Ja potr'estání jiě podaného 
uPJ-l'stiti. , Naohá~í-l.i se mla,di's'tvý v 'ochranné výohově aneb vyko
nává-li se 'nad ním trest na svobodě, může 'soudce naříditi slPrávGf 
~ústa'vu pro mlad'is'tlVé, aby prloJti .mladistlV'ému obviněnému použil 
někter~ho ' . disciplinálf'hího 'prostř~,dku; v ' ústa vlndm řádu dovolené
ho. T,nto' nařÍ'zenÍ' dá: sQudce 'tehdy, když má , za Ito; že to je ' v ' záj-:
,tnil . mravního a ' ť'Qizumovéhlol vývoje prQivinilce~ (§ 23. z. o. s. ml.} 
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, § l!6. '; ' , 

ZpůsobY k~nečného ' rozhodovAní ~oudce mladisÚrých ve , vici sa~~:' 
;, • • . , 1 

:pO' dOljiti vyjáJdření státního zástupce mladistvých rozhodne ' 
se siOludce m1adisvvých pro jeden z ná'Sledujících ~působů skonče-
ní řízenJÍ: ' 

.r "1. ,. bez f.ormá1ního projednání, 
II. po projlednání záležitosti. 
ad I. (I§ '23 'z. o. ,mI.) 
Bez for;málního 'Projednávání záležitosti vYldá soudce ko--; 

-rÍečné rozhodnutí, když dle výsledku ' vyhledávání má za ib, že je 
v zájmu ro,z'Umového a mravního vývoje mladistvého, alby nebylo , 
(): jeho vině a trestu rozhodováno. Ne1zbYtnou 'lJ'odmínkou tohoto 
postUlPU je, aby byl obviněný slyšen v řízení yyhJedávacíp1. Návr
hem st~tního zástupce váJzám nelllí a Ine,mUlsí ;tedy na př. naříditi 
iormální proj'ednáluí, třebars .to státní iástupoe 'navrhoval 

rKo'ne1čné rO'Zlhodnwtí heoz f,ora-ruá!]n,:úhn projedlnávámí děj\e se 
l1S1nelS,enílm la IV ně,m 'Soou\(i!ce !n11Ialdii'stlvý1clh učrní dlle' IpoViaJhy pří
pa'd:u iněkte['lé IZ , tě'chto rOpa'tř'ení: 

1. zast'aóví ,řílzení rvůlbelc, 
f,2,. IVylzve Izálkonné.ho IzástlUipce, \pŤÍJs:lrusnikJa; mla,dri,st'vlého. neb 

jinou 'vholdn,o/u osolbu, ,a:by ,měla 'll1IlaJdl'sltv,éih,o pod domáJdm dn -

ZO:I'e'm, ,alnelb nlaří.dí, ,aiby n1'l:aldistJvý pords1tolUlplil d,OilIlJácí a lll:eb šk,oL 
ský t,reslt, LPří!plaldlně 'na,řídí náJpr,a;vn.o'll výlclhnVlu (:§ 16. tr. n.). -
Obou ,o!patlř,e'ní ,mŮlže tu hý/ti ,po,U1Žlitlo, rbř,elba's Im'l'aldi'stlvý bYl již 

l11ra'Vlně .a il"OIZUIIU'Olvě 'vy:spělý' 
3. 'propustí llul!aldist'Vrélh'o na :zk,o!11Jšiktu; 
4. dá ho' rS'tře!žríti v něk'te[ré iptříhroldn'é ,slolU/dní ,mLstnolstL 

Trvá/ní ,to/ho s,tř,elže,ní IPohy1buje Ise ,old 3--j1\2 lhotdi.Ůn a je slpojeno 
s 101dm€ltÍlm ,anelbo' :s olme!Z8ním Ipotrlavy. (K 'j'81hro 'výkonu PIOIU!ž'jJJe se 
-d,olby od 8. hod. r ,anrní do 8. ho.d. ve:Če~ní. 

'3Jd lII. I(I§ 24., :2J5.-/31. tZ. o. 's. cml.) 
,HhlJVlní IpřeHlčein.í, kt81~é! vlš,alk zálkon olz,nlruču~ ,e }ako flO/I"lUállní 

PTI oj erďná'ní, !p1al'trlIlě ,v :ÚrIl1yJslll, :a!by se ll1a!zna,čiiln, 'že ani tu' nejde 
.Q \vě,c rČ1srtě 'lm"Jt.milIláJllní, :m .. ajíicí j ,eldině IÚlčele:m \ZIj'is~ti'ti vfnn:ost 
:a 'v yřk/HOru tol tre,slt, IP['o'velde sou.;d,c e, d e's't1iiž,e nels'hll edá 'V I d'a'llé'm 
přÍlpaJdě opoldmíJnelk pntfebiný,clh ku sko'nlč'ení IzáJl81Ž:i'tos1ti (bez for
máJllníhlo IpJ'lO'j e.din.áJní, :te:dy v :pr!vrél t,aJdě iV!ždy, TIJelbyl-H alJž'alluv,aný 
TI11,adiist1vý sly1š,en v říiz.ení vyh1rerdá'v:alCÍlm a n8!slhl:eldláJvlá-H SlOllruce 
poltře1blnýlm ,tí1rnltlQ, 'Výls,}eche'm ,řÍlz.elní Id:O!p,lni'ti, 'dáJle Ipak (má-li za io. 
!Že nelb1u1de 1Il.a 'újlfiU TlO'ZUlTIrOIVlého la ,mra/v:niho ivývoje .mladistv,ého 
!bude-U ,o jeho ,vině ia tr,esltu I"o,zhrodrnUitn a topŤ~pa:dmě i p,ř,es ná_ 
'vrh IstátnÍhlo 'Z'wsltUlpce, kJt81rý na vrlh'o,virul na; -piř. JelIll vyŤí'zelllí bez 
cf o I'ImáJJ.rnÍlh!o PTloj ednáJnf. 

F:Oil"lmálllní 'P'I"oljedná'ní: h1aIVní 'přeil]č,ení .př8ld ,80'udceim :m1.a
di,st'Vý'Cih, ř~dT ~se Izá:slardně rprra,vi/dlly !v,šeolbelc!IlJélho ttrest'nílho řáJdu 
<oh'leld1ně řfZie:ni 1P,ř.e,d ,okre'Sními 'soiudy. INěktettlé 'iÚ1c;hylky :(v,eřej-
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no'st, !slvěld,e:c~áJ IpOIV'Íill'llOiS:t) Ihyly jlilŽ' 'Zlffilllleny, 'V Ida]šÍ'm buJd'te1ž; 
iVYlťknuttJa ně!kteráJ ISIPelde'l'llí 'pir:a:vildla: nč'err,eim [,olr:málnrho p'r'oded~ , 
náváJní .prř,ed 'slQuld1ee'm !m}a:d'Í'stv~ch je :ne'jen. vyše1tlřit:i skrurtlkorviO'll 
pOlds'ta,tlu tflesrt1nílho člinu ta; 'olkolllno'stí, (['iolZh'oldnýlch. pro IVoLbu s:OiU,d
;ootv,skléhlO klo:ne'čnléJbó olpawelIlí, :ný1brž i lZji:sti!tii, klteťlé opatření geví 
'se ine'jv1holdnějlš.í'm 'V :ZájllTIU tbUId,OiUciho 'cih1olvlá:n:í .a lTIT'avnÍiho vÝ
vOlJe Iml1aJdiistvlého 'olbvlÍlllě'néhol . ,V 'tolmlto ISlměifIU 'lTIlaJjí při formáJlinÍ,n.1 
/p:L"Ioij'edná!vální vylš,e!třeny :býlti Ivšle1c,Ii.\ny ,011mlno'Slťi, 'ze kterých lrZ't'\' 

.8'o'Uldd'ti Ul ,0rs·olbnolsttimHaldi'stv,élho, o' jeho' jž:irv:ottnfch po:mě:rech . 
a 'o' stupni jeho, 'lTIl"la!Vního' :a l['IOlzrurmofVIélho 'Vývlo',je. Souldce za tíln 
úče,l'elm vysllý/chá \úř·eldni 10Ich!I'á!llIce, 'pří'hUlzné rml'aJdistvého, i jiiné 
os,olby, ,otd nlilcihiž mo)žn:o 'Se lI!ladíti Ipo'tř,elbný'ch IÚd!aJjů, a ;to neljen 
k IILáJv:rlhu ,stillam. ,olbHg,ato'rně, nýlbtrž i helZ, ta:k'OIV1élho návlrhu, q;, l'llod. 
\Úřední. . 

tS rUm 'sOUVi~sí 'i 'Uls'trunolvení, lŽe k If,o'DmáJ1:nÍJmu Iprodeidn.álváni 
pře,d.!vO'hlvá 'se nu!tně rmim'o .olsdby ,0Iznalč,e'IlJé 'VJše1olbe!cnýlm tre'stním:. 
řákuen1 truklé 'Z.ak01nlný rzáls'tuIPc,e 'lTI1.aJdi,S'tJV,ého" idálle os,o,ba, 'V jejíž
dO'lTI·áJC'llI01Siti 'olbviiněný 'žij e, j :aJko,ž ,Í' taikolvé osdby, kter;é IlTIohou. 
:0 Im1aldi'slt 'V'é!lTI lp'old1wni :ZjPif,ájVY, 'polkud tO' po'kláklá ,soludce [potř'2Ibnýlm ~ 
,prOltolž,e se 'ŤJak neis'tarlo řÍlze'ní:nl Iptř,edctholZín1 'a,nelb i VlZld,ol!' tOlmu,. 
'ž e !se tak sttarlto. 

O :Íor\máHní11TI prod e'd'nálvální uvědom ud e sestáJtní zrustUtpce
ml,a,d'Í'stvý1cll, !úiřeldill'í :olchránce a ,QlclhráJlllce 1111.aJdiiS'bvého, vyts~.an~

o-chr;amlnýlm Slp'o'lke'lTI. 

~N€jPlřHollTIll'Os:t ,stáJtního lZá:stup1ce la o'bvině:né~10' iz,ne'm,olž:Ď.'Uje' 
'pr,oIVelde'ní hI.wvlníiho, Ipř,e[~č,enía vytne:se:ní kOlne!č:ného 1"lo,z:ho1dnuti.. 
T,e,dy 1k1olnt'ulmlwč:ní říz·erní jev ,soudni'ciŤJví ipiř,e ;káJž:ko!U sOiU:dtci, kdy'?; 
jilž ď.olY!mtáil,ní řÍlze'ní 'z'a!vedll', 'arby vě,c vylbarvfI iSlnaJd d:oda'te:čně ve
fOl1'lně N !zení 'bel.z fo rrnnáJlll1ího, pr:oO,edináJvá'Iií. V 'bo'm 'S,měru je t 'e'dy 
na v1,a:s.fJní 'pŮtVlo'dní iP'o)j~n1ální zá'le'žitto'slti vá!záin.J e-lli \Se G/háJva!ti" 
lŽe 'j-ednloltU'vlé črus't± líičení , Iz!vMiště 'VýJsl,ed1 O'slOlb, 'k1t erré 'mi'lTIO 'U'sta-· 
:no1v,ení tre,stníll1o' řáJdtu Imlaljí lbý1ti Ivy,slec'hnuty ,a 'Pfe1d!neis'2iní olbiha
j-olby Iby n1:o!h[y 'šilm!d:l:r-vě IPús,o!1:Jiirti Ina, ohv,i!ně:lliéiho ', TI1ŮŽe siQud~e 
'nalřtdii'ni, ,alby ,o(b'vfnělný na 'dolblu 1Jéto· lč,áisJt'Í -lí,čení lo!pusftH je,dn'ací 
,síň . IPl~'OIti tiQ\l'llU oip,a-tiření n ,ení op.rtaNnélho' 'p:r'o'sltJř,e,dklu I(i§ ZJ7 . z .. 
o. Id.). 

Po, s!k,olIllč,e:ní řílz,e:n.í !prů/V'oldl1íh:o pod&vá 'Státní lZástuIP'c,e na 
jehO' zakl,adě !klo1ne!čný :n áJvr'h ,al ,nlu!sí ,se kOlll'klreťně vyj áldřilti i o' 
to'm, j ,aké ,olpaitř,e:ní IP'OViaIŽUa'e z,a !žá.dorud IV z,a}mru olb'Viněného~ 

Tfélž :o\bháfjJce, zálk'OllllIlý ,záJs1tuplce, :r:oid:iič, e i 'o'clhr:áince Ia ú!ř'ed:ní 

olchráinlce ln:aJjí práNO' v tOU1rDO' s'měru se vyJá1dři:ti. PiQldll1e vý
sledků f ,orr'll'láJIlllíIhO' 'PiI"olj eld'ná'vá'ní 'vynese 'pak soudce ikloneh~né: 
rozhold.tU,utí. 

'F ,oiI'lm,a !kolne'č.néhQ' 'rolZhlo!dT1U'tí je .d Vloj í : 

1. 'I'fOIIISuld,e,k, ulziná-i 's oiUld;ce IPlro,ti iiTI!I,rud:ilstIVlému na a) d.ůt!ku ~ 

lb) t res t vělzení, c) 'státníhoi vě'z,elllí, d) uzallTIlčení ne'bo e) p'oikulty~ 
nrelbo- SIPIl"O'S'tí -l,i jelj; 
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2. usne,sení, . naři!zuj e-li ,g'ouldce rně1c;o _ v 'p~Í'čině 'Vý~hovy, 
t'O'tiž některý z výtihON!llý'clh pr'O'středků, VYIp:olcitJ~lnýeh !poid I. to
hOlbO' ~,a~wgiI'iaď.u, nelbo llaJst:aNí-1i dla,liší řílZ'e,ní {!§ .3\1.. IZ. Ot • . ml.). 

,~ ...1 . l \ 

Usneisení IllJeolbiswhuj.e lž.áidnléh0' r'olz~boidnrutí i0' v·ině, :rolZsrudek 
p:wk vytnálM Is,e dle .ipr:a vi.q.el .. rv:ŠeoihelciIllé1ho1 tre'StnÍlhó řálďru. Hlavním 
důVlolďem ro'zsUlďkru 'j.e lorvše:m UtsitáJle!llí :viny na, lzakl,aldě zj,i,štěné 
mr:aJv:ní la du!ševní do.spěll0sti, nelhof :v .oIP,alčlfiiéim ~rří'p,alďě by n.elby!lo 
~ize lolb'Viněného od.isoud'i'ti. OSIV,olbolz,uljílCÍ I"olzsUldek v:š,ak mŮ'~:e jen 
IPiI'O důk,aJZ ne'v,i :ny nehoi pTl0' nedo'SiÍ,alt~rk IdŮlk,a:ZŮ býitf !vyřknut. 
PfeltúčeinÍ Ip!folti něklo~,ilk,a 'm'l:ad~lsltvýllll IZlak'OlnlčiUlj'e Is.e jedním !k'olIl;e'č
'ným 'rolzhod'nutÍlm v :přÍlpaidě, lŽe Iby 'vůči . něklteiI'!é!lll'u z ni/ch mělo 
(býti Iklonelčné . ~olzh-oldmuJtí [l'Io'z.s'UJdkem, vů1či d!fulhému v~š'ak usne
'Se'nim, vynelS,e ·s.ke slPo[ečný r !o!zlsUld.e:k, v ině'mlž vš,ruk oh'ledně toho 
'Olbiž:rulo'v,ailliéiho, iPr:oiti němrulž :by !jinak ~'lolzhodllo se usne!sením, ne
:zj iíšt'u:j·e IS e íVdlna 'v d Ůlvo1d e,clh TlolZ's'uldku. 

§ 17. 

Opl~aJV1Jié prlOSUedky řádné a miJm!ořádm:é ft řízení o nich . 

. (§§ 32-43 'z. o. mll.) 

A) OdvollálnÍ. 

1. PlI'Ioti k'Olfiečný1m inolziholďnUltílm 's'oudu 11l1l.aldistvýdl přI
p:ouJští se ·olCl!vollální la to· j 'alk v 'ortá,zice ,skurt'kolVlé, Jtak i pTlO P1olJ:'Uiš,eni 
poldsrbatruélb.o (pIř,edJpLs'U zá!kolll,a. 'Při oh[áJšelní nelbo 'PT'o'v€ldení od
'Volá)ní tlře'ba ,oldVloll,a:CÍ IClŮ'Vood uda:ti I(§ 3,4. IZ • .o. lnl.). 

OdlviO'I.áJní 111'1 Ůlžle 'P'odlarti: 

1. ISltátní 'Zá!StJU(pce, 
e. 'S1oru'kTomý ~ž:all:olhce, 

3. ID'l1a,dli:st'Vý, 
4. j.eho 'zlálk'Olllný !zástupce, 
5. j eJhlo rOldi1c,e, 
6. j-eho, 'm 1a,nlž'e,l, 
7. o.!bh'álj 'c·e, 
8. Ik,wž:dý, 'na 'nějlž !se Tozsuidek vlzltahu'je,olhll1eldně télt,o čáis,ti. 

:Osiolby jlnlelll10lVlalfilé .pio'd 4. pokruJd' s-e týlče 7. nl\Oiho'U o:diV!oltání 
p odarti i pro,t:i vŮlI!i m ll la/di:siÍ,vlého·. 

By!II0'-iJi Ulzill,áJllIo, kolllelč.nýllll 'rozhotdnurtí\m nla,' důtku lfi,élb'O' pe
'ně1žiltou ip'OIk,utu, ISlmí ,bý'ti O'dvoaá:ní Iptotdáno' ,o.soih3Jmi olprrá1vněný'mi 
j e'n tehdy, ,o,divo[.al..11r lS'e tJéiž státní lZ,áisrtrulpc-e {.a(fj6'. la: lColnltT. -ex § 33. 
rl. o'. Illl.!.). Onlelzení toito· inep~'aJtí, :s'měřuje-li ,o,dlv.oilání ptrlolti :VýirlOku 
'O náJkl:wd'e1clh trestlnJ!ho' řílze'llí ne(lJ'o· \prolti výroikIu o s'Ouikll"'OlJ.no!p!I"álV
nkUl ná:rlOlCÍich {i§ 313. 'posL 'o'dsrt.). 

'OId'v,orráiní IplOldlané Ipr.olti r ,olzlli,olCl;nuií, \vZJtahluijí:cí ise !na. o.solbu . 
mlaldistv!ého, ne'slta!ví 'výkon ro'zhodnrutí, ,s'o'Uldc·e lnladilst'Vých 
m.ůže v IŠ.a:k vý'ko'llJ 100d!:IOIŽ:it.i, je-li to žáldiOIUC:l1!O' V záj'muml.a1diis1-
vého (§ 312. věta 2.). 
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, .' .' III. O OldlVioMmí }'Iolzhotdutie :tří1č!leIllJný sen.áit ll'ladťstvÝ'ch 
li- ISIbO~OVléhlO ·SOrutdllll1. 'stoUce (§ 315. ·Z. o. Iml.) . 

. R'ŮI~hOldJo'\Tárií odě,j e Is·e IbÚJd" 'po př'eH'čení nelbo. v [H~veře jlIl1é;m 
zasedání 's,enátu,; 

Jeri: ipO Ip~Qly.e\de'llí př·eUc'ení rrwlžllliO :~měIl!ilt':i prviQlsrt.lUprňoiVý 
r 'ozs'udelk i;.~m~ lže .se ' ullo1ží 'tre'st ;na 'svdb:o!9-ě Inelbo· se . WUJŠí. Ji!nak 
!l;OIvh:odlolv.áJní Iděti 'e se 'vne:ve·ř·e:jn'éi"m iZ,ase1dáJní senátu, UJznáH'1i rtento, 
z'e nelll,í : Itřelba, IOlbj,a1slllění s'kut~olvého, Idě'je. Z;,e'j'mlé:na, jednJá'-ll[ s-e 
o odVlOlláJn.í .prorti; (výToku 'O' s:ouikirolmlOipll"álvlllíoh ;n.,áJrioiCÍ1clh, nálldlade,ch 
'fres'tmho ří~e:ní :nebO' dtnýclh 'v,eldlle~ lš]ch otálzikálcih; 1:J3Jké polk1áldá-li 
se'ná1t Ij;i,ž ipřeodem r ,olzhodjnutí ·sOiUJdic.e 'ml:ald~isltvýlclh JtiakoiVý'm, že 
netřelba; itTle,st na ISVlolboldě ~Z'vÝlšit,i n~blo vysl,o;v.i'tJi :(!§ ,37. IZ. o . mll.). 

'P'ře1líčeiní \p,ř·eod OldVloll la:CÍIlTI :se!nátelm nlilaldist1vý,ch 'koná se 
dle JPt:r~aJvlide'l, ';pJ.a1tnýich 'P}'l~, řÍlzen.í :přeld Isoudem ImLa.dJils'tvý'cilr, t. j. 
§-y 12I41~3\1 z. 'Ol. mI., .aJHeg'O\Vainé v § 3'9.z. o. mll.,' nutné tie /V'ša:k 
.zasitoutpení :lTIl,aJd:ilsltiV'élho ,0ibhoáU'c,e'm,. krterý lS'e :mu lZřÍ!dí IZ moci 
úřed'ní, j eSltli'že 'sá~m s~ ho' nelzvoliL 

!Př!ir.olz,elně ll'us:eljí hýti ;vy,s}elchllluti: srtáitní 'zástupic,e, mG'a
di:s'tvý jen, j :e-li ta. Ihez :znaicně1jIM1ch ' iolbtÍlží 'molžllllo, rO'Vill.ělž; jeho 
oclhTrun:ce, Ibyl-rr'i 'z!řÍlzen, j 'a'k:O'ž izák1o'Il'ný zlálst'Ulplce, TlotdilČoe ne1bo 
'o)~oIba v jej~ž ,dOl1lá1c:noS'Í'i 'll1Jadi;stvý ž:iIJe. I(I§ .318. rl. 'oldS't. ~. o. lnl'l.) 

IHol~hodnutí .0d~Víolání ~ní (buď: 

1. P,rv'o,s~twpúotvlé !konečnlé 1fI0ooOldnurtí 'se tptO'ŤJVTZU!j-e - ne(bo 
2. ',Prtvolsltupňoo'V1é k 'onelc'llIé rOizhlOld:nwtí se ,Z1měňulje - nebo 
3. iP:rtvo,stUlpň·olvé kolne1čtné Y'o'zihotdnutí ,se · ZTUJš,Ulje :a ·ciini . se 

nové riQlz:htotdnu'tí - nelho 
4. Hr.v-Q1s1JU!púlOvé kOifie1črné TlolZiholduutf IHe' ztI':Ulšuje a vě,c vraCÍ 

se :prv'é1mu soudu ik lll'olv'éllTIll 'pr:o,jetdnáJní ,a tr,ol.~hoidnutí - n leho 
,5. iPrv.o1s't1ljpiúolV,é kOlne1čIllJé Y'olzh,oldnutí se Izrušulje !fL rvě,c Re 

rVDa'ci k !p'ťv1é!mu s!oudu ,k Idolpllnění- vyiš,e'tfe:ní něktelI'ý'ch olk:oi},'llostí 
,amen v)'1Žádání jednolilivý,chl :úd,aljůsro'ihtodn:u'tÍlnl. senáltu pa. vyří
. iZenlém .doplněnÍ. (§ 36. z. 'o. 'm[.) 

'OdVlo'l lací ,se:nált InllaldLs:t:výlch 'mů1ž,e luJllo1žlttf Itre!st /Vělz,ení nebo 
stá:tního 'vězení Ij ,en tehdy, byl--li lněkt,e!:r'ý z tě1ch druhů 'twe;stú 
uJI:ol~elll jilž IPJ''V,OIs'tupňlOiVÝ'm sOruJd'Hm ·ml:a\d,ilstťvýlch. IAlby tě.clhto 
druhů tr,elStu .pouiži.tO' bylo V Id:r.u[hé i'nslt;a'llici Ib'HZ pOldimínky (právě 
vyJtč,enlé, ~poltřelbí je ná!V'ťhu S'táltJnílho' ~záls.t1l:p'ce Ibulď v o!p~,alVllIém 
prostředku anelbo· ;pi'i ' Ij-ednáiní 10' něm. (f,élho'ž n ,áNrhu je 'Po!třelbí, 
alby m lohll !býti trelst 'vě:z·ení nelbo' stáJtního vělZení ov d!ml'hé ,sltolHci 
zvýJšerr.. I(§ '4e. IZ. o. lm!!.) 

S) 'Z :m la ,t e IČ' TI! í S' ,t f ~ 'll o :s t. 
(§§ 40-4,1 IZ. O. ml.) 

P~oH dmuhols ŤJUlpÍl:otvlénlU Tlo'zlholdniUtÍ! Is'ellláJtu s'bOTlO(V:ého 
s.oudu Iffil1aldiisrtV'ý1clh dOlpO~.1lšltí Ise z'ma·telč'ní st~Ž:1lI0,slt 'z dů'V,o!du 1110-
ru1šení pold,st.atný1ch Ipř,ed:pisů :zák,oina. 



.~ .. ----------------------------------------~~ 
Tuto zm,a;t.elční :StíIŽIll'O'St může Ipoldlati: ,; 

1. s:tá~tní ~áS'tupice neolrne'zeně, . ... . . '. ::'''\ ' \ / 
:2. ,ml:aldi:sl'tJvý, jleho zláikJO[l:itý' zláJsrtulpce! a, 'ob~h'áj'c.e jen, ihy:ld-li 

Ulznáno na oQIch~an:noru Vý'ChOíVU, Ivelze-ní nelhol tTest sttáJtního, Nělz·eni. 
PI'iOlj ednáivá la. :r:olzhod~ud ·e ° ní ,stállý senM ml'ad,~stvýlch při 

sho[fiorv,élm iso'Udě TI. j inlstanc,e,. jeĎí!m 'PtI'·els1d·enteim k rtomu usta
,no'v.elIlý'lm, Idle IpfedipJsů ip'l :a:tný'ch :pYO ří:zení 'Oi IZlma:te1ční ,stíl~n:Olsti 
IV rtrelstVnÍ!m řízení .o\be,cné1m. . . , , 

Ome'z·elIlí ,použití tres'tiu vězeillÍma .státn~m yězeni:m, jakolž 
i j-edilch ~Z'vý'lšení, ipl.a-tí ,stej'ně p!I'lO řílZení .o Izm:a!teíční st~žnOistli jako 
.Q 10ld vlOl,ání. . 

C) N :a IV' r á( 'G> e n í rv IP rř ,e Id e IŠ ll! Ý s t la v. 

T!o,t'éž :pNpo'UiŠtí Ise v rtTels'triini ř~zelIlí lPrr:otti ml,rud)i is1tvým jeJl ~ 

byl'a-li zlTI·eišlk:áJnR IhŮ'tla. k podání ,old·voltáni. Prlo zm'elštk,ámiÍ l;hůty 
,pro 'po,dá:ní 'zlma'te'č:ní stí'zlnOtsti' te1dy uaJvtI'álc·elní v př,eidelšlý sta v 
ne-ní Im 'olž:né. (§ 4:3. 1. ,old'st. IZ. ,o'. Im'l.) 

,iJ) ) O h n .Q v ,a. 

T ,á:ž d,els1t rplří1pll.lJsrtna: 

.1. ve iP(['lolspělCll m1Iadi,shr.é'h:o" Ib~la-H Izálelžirto'Srt vyřízena ko
nelcin.ýim rOIZlholdnrurtÍilll, ~ně'jílc~m na rtrelst vě'z·elní, státního· vělZení 
n elho· na OIC'hrlallllIl,orU výiclholv:u; 

Q. v -nepiI'lols'pěch 'n'l~a.d,ilst'vlén.o, Iby,l !a-Ii lZáleždJtolst skotič·eura 
J'ozsutdke'm spr:olšť'UljkíllU nelho usne,sením zaJstarvUtjÍ'CÍ'm. 

tO lž,áJdlOlSti Iza oOIbJno'vll :r.olzhooldUUe ,solUJd1ce 'm :aldiistvý.clh 13" ,vyho
ví-N ji, lPtI"olvelde vyhll1edáNání dle 'pJ':a:vide'l vý1š U'v,edený'clb (§-y 
14-\118 z. o. In11.) IR. I'IOlzhOldu,je Zlfilo'v,a. . 

E) -O 'P r ,31 Vi n Ý p r :0. S t ř ·e, ode k ,p r o' IZ la c Jl >O 'V á II í jed n o. t n 00-

srti''Právní. 

PI,artí rv slte'jnénl TlolZlsahu lj ,ako. 'v tre-stmím ,řízení oibelcnJéJrn. 
(§ 413. po's'l. 'OIdst. z. '0-. ml.) 

Nálkbldy řízení a ISloUikllom1op,rálVtnÍ náir ,o;ky. 

(§ 44. IZI. 10. ml.) 

V !koneicillJéllU J'lOlzh'ordruutí fr-mzholdne sOIUld.o 'lláJkl:adech ří'zeni 
a ,o S'o\~olmloipravnÍICih inái~o lcílch j .ak,o' 'V řádné/m t r es:tním ří'zenÍ\: 
MI,aldils'ŤJVý !se ·oidsl01U1dí ,na /úrtr aty řÍtze1ní, \bude-'l'i Zljištěno, ~'e .gpá
chall 'treistní :čin, ·tedy i v Ipřílpratdě, ,ž·e Vlz,doll' tOllUU fOlI'luáiJ.ně od- . 
180rulzen ne'hy 1. V př~p,aid ě n eVylmo'ži,t :e'l 'fiiols ti ú ltr,alt 'P[la.ití pT'o'Vi,soil'ní 
vY'slolvení tétonevY'mlo1žirtelnols:ti j.ak,o, 'V řádiné'm řílz·elIlí. 

iSoukr'O/lu·olpráv,ní [l'áTok !:'ze . :k!dYlko1Í'v 'oldlkálza;t!i na. pořad 
ci.vilnílhop'r.áJv,a, 'kldylby jednální 'o 'nelm říz,ení 'P'l":Oltáh'llo, není te·dy 
po,třelbí 'vYlckaJti 'k ,olnelCiného J"olziholdnutí. 
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